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Forsvarsministeriet. København, den 4. november 2020.

a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre i alt 66,2 mio. kr.
i 2020 til følgende konti under § 12. Forsvarsministeriet mhp. at dække udgifter relateret til den
direkte håndtering af COVID-19, herunder etablering og drift af callcenter for COVID-19 hotline,
indkøb af værnemidler og øget grænsekontrol som følge af COVID-19. Der er tale om ekstraordinæ‐
re udgifter til den direkte håndtering af COVID-19. Udgifterne fordeler sig som følger:
• 11,1 mio. kr. til § 12.13.02. Materieldrift som følge af indkøb af værnemidler.
• 5,5 mio. kr. til § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse som følge af klargøring

af callcenter for COVID-19 hotline og karantænefaciliter.
• 9,6 mio. kr. til § 12.23.02. Hæren som følge af øget behov for grænsekontrol.
• 34,0 mio. kr. til § 12.24.01. Hjemmeværnet som følge af oprettelse og drift af callcentre for

COVID-19 hotline.
• 6,0 mio. kr. til § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen som følge af oprettelse og drift af callcenter for

COVID-19 hotline.

b. Forsvarsministeriet har afholdt en række udgifter relateret til den direkte håndtering af COVID-19,
herunder udgifter til etablering af callcenter, indkøb af værnemidler og øget grænsekontrol.

Callcenter for COVID-19 hotline
Der har frem til primo september været realiserede udgifter for 43,0 mio. kr. til oprettelse og drift

af callcenter for COVID-19 hotline. Centeret drives af Rigspolitiet med støtte fra Hjemmeværnet og
Beredskabsstyrelsen. Udgifterne består primært af løn, forplejning og kørepenge.

Udgifterne har været afholdt på følgende hovedkonti:
• § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (3,0 mio. kr.)
• § 12.24.01 Hjemmeværnet (34,0 mio. kr.).
• § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen (6,0 mio. kr.)

Klargøring af karantænefaciliteter
Der har frem til september været realiserede udgifter for 2,5 mio. kr. til klargøring af karantænefa‐

ciliteter. Udgifterne har været afholdt på § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.
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Indkøb af værnemidler
Der har frem til september været realiserede udgifter for 11,1 mio. kr. til indkøb af værnemidler til

brug i den civile sektor og til brug for den direkte håndtering af COVID-19. Værnemidlerne dækker
bl.a. mundbind, masker, visirer, briller, håndsprit, epidemibårer og termometre. Udgifterne har været
afholdt på § 12.13.02. Materieldrift.

Grænsekontrol som følge af COVID-19
Der har indtil september måned været afholdt samlede udgifter for 9,6 mio. kr. på § 12.23.02. Hæ‐

ren som følge af øget grænsekontrol.

Dispositioner på lov om tillægsbevilling for 2020
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift
§ 12.13.02. Materieldrift (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,1 mio. kr.

§ 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,5 mio. kr.

§ 12.23.02. Hæren (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønomkostninger 7,7 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,9 mio. kr.

§ 12.24.01. Hjemmeværnet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønomkostninger 31,8 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,2 mio. kr.

§ 12.41.01. Beredskabsstyrelsen (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønomkostninger 5,9 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 mio. kr.

De samlede realiserede udgifter på i alt 66,2 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte
opskrivning af Forsvarsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset
af den særlige situation som COVID-19 har påført og risikerer at påføre dansk økonomi, lægges
der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2020.

Håndteringen af de yderligere forventede COVID-19 udgifter for resten året forelægges på et
aktstykke for Finansudvalget ultimo 2020.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering til de
nuværende disponerede udgifter kan blive tilvejebragt i indeværende finansår.
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e. Under henvisning til ovenstående anmodes om en bevillingsforhøjelse på i alt 66,2 mio. kr. i 2020
til dækning af afholdte ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og drift af callcenter
for COVID-19 hotline samt til indkøb af værnemidler, klargøring af karantænefaciliteter og øget
grænsekontrol som følge af COVID-19, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020
opføres følgende:

Udgift
§ 12.13.02. Materieldrift (driftsbev.) 11,0 mio. kr.
§ 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.) 5,5 mio. kr.
§ 12.23.02. Hæren (driftsbev.) 9,6 mio. kr.
§ 12.24.01. Hjemmeværnet (driftsbev.) 34,0 mio. kr.
§ 12.41.01. Beredskabsstyrelsen (driftsbev.) 6,0 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. november 2020

Trine Bramsen

/ Peter Thiesen

Til Finansudvalget.
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